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dos interessados, querendo, poderão dizer por escrito o que lhes 
oferecer, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da presente 
publicação, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
e da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

20 de fevereiro de 2017. — O Primeiro-Secretário da Comissão Exe-
cutiva Metropolitana do Porto, Dr. Lino Joaquim Ferreira.

310302781 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 2765/2017

No âmbito do procedimento concursal comum, com caráter exce-
cional, de recrutamento de trabalhadores, com vista ao preenchimento 
de 24 (vinte e quatro) postos de trabalho, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional — Auxiliar de Ação Educativa, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Águeda 
(CMA), na modalidade de relação jurídica de emprego público a 
constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto sob Aviso n.º 7789/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 118, de 22 de junho de 2016, informa -se 
os candidatos admitidos ao 1.º método de seleção, Prova de Conhe-
cimentos do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado 
com o artigo 31.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
encontra -se afixado no hall de entrada do edifício da CMA, sito na 
Praça do Município, 3754 -500 Águeda e disponível na página ele-
trónica da CMA, em www.cm -agueda.pt, os resultados do 1.º método 
de seleção, Prova de Conhecimentos, no âmbito do procedimento 
concursal em causa.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, 
conjugado com o artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, 
contados da data de publicação do presente Aviso no Diário da Repú-
blica, para se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio 
(Exercício de Direito de Participação de Interessados), disponível na 
página eletrónica da CMA, em www.cm -agueda.pt, e remetido para 
o endereço de e -mail geral@cm -agueda.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

1 de março de 2017. — O Vereador, João Carlos Gomes Clemente.
310302498 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 2766/2017

Cessação da relação jurídica de emprego público

Em cumprimento do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 4 da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela 
Lei nº 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessaram, por 
motivo de aposentação e exoneração, a relação jurídica de emprego 
público, por tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores: Natá-
lia Rosa Buchadas Gil Ferreira — assistente operacional, posição 4, 
nível 4, no dia 1 de agosto de 2016, aposentada; João Luís Galvão 
Roque — assistente operacional, posição 1, nível 1, no dia 1 de 
agosto de 2016, exoneração; Sérgio Vieira — assistente operacional, 
posição 2, nível 2, no dia 14 de agosto de 2016, aposentado; António 
Rodrigues Pavia — assistente operacional, posição 1, nível 1, no dia 
1 de setembro de 2016, exoneração; Francisco António Carapinha 
Rodrigues Parracho — assistente operacional, posição 2, nível 2, 
no dia 5 de novembro de 2016, exoneração; Luís da Conceição 
Gomes — assistente operacional, posição 1, nível 1, no dia 1 de 
dezembro de 2016, exoneração. 

14 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

310301858 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 2767/2017

Abertura de período de discussão pública
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 136/2014 
de 9 de setembro, faz -se público que se encontra aberto a partir do 
8.º dia a contar da presente publicação, e pelo prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, o período de discussão pública referente ao projeto de Loteamento 
para Habitação Jovem em Carvalhal Benfeito, Freguesia de Carvalhal 
Benfeito, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões.

Durante este período, os interessados poderão consultar o projeto da 
operação de loteamento, constante do processo n.º 02/2016/01, bem 
como as informações técnicas elaboradas pelos Serviços Municipais 
competentes, devendo dirigir -se à Divisão de Gestão Urbanística e Plane-
amento, no edifício dos Paços do Concelho, Praça 25 de abril — Caldas 
da Rainha.

Os interessados deverão apresentar as reclamações, observações ou 
sugestões em carta devidamente identificada, dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal das Caldas da Rainha, podendo utilizar para o efeito 
impresso próprio que pode ser obtido no local acima referido.

25 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Manuel Tinta Ferreira.

310303161 

 MUNICÍPIO DA CALHETA

Aviso n.º 2768/2017
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que foi extinta/alterada a relação ju-
rídica de emprego público, respetivamente dos trabalhadores abaixo 
indicados:

Maria Isabel Gouveia Abreu, assistente operacional (auxiliar de ser-
viços gerais) desligada do serviço com efeitos a 1 de abril de 2016, 
aposentada;

Maria José Silva, assistente operacional (auxiliar de serviços gerais) 
desligada do serviço com efeitos a 7 de julho de 2016, aposentada;

Gregório Silva Freitas, assistente operacional (cantoneiro vias muni-
cipais) desligado do serviço com efeitos a 22 de novembro de 2016.

Gabriel Cleto Caires Serrão, assistente operacional (coveiro), começou 
ao serviço com efeitos a 01 de agosto de 2015;

Antero Manuel Santana, assistente técnico (aferidor de pesos e medi-
das) em comissão de serviço com efeitos a 23 de abril de 2015;

António Agrela Jardim, assistente operacional (canalizador) desligado 
do serviço com efeitos a 31 de julho de 2014, aposentado;

Emanuel Quintino Ramos Jardim, assistente operacional em licença 
sem vencimento, pelo período de 11 meses;

Ulisses Frade Freitas, assistente operacional, entrou ao serviço em 
01 de maio de 2015;

António da Silva Costa Caldeira, assistente operacional (cantoneiro 
de vias municipais), desligado do serviço com efeitos a 30 de setembro 
de 2015, aposentado;

Horácio da Costa Canha, assistente operacional (fiscal de obras) 
desligado do serviço com efeitos a 2 de dezembro de 2015, falecimento;

Tomás João Andrade Faria, assistente operacional, (fiscal de obras) 
em comissão de serviço com efeitos a 22 de fevereiro de 2016;

Albino Amaro Vinagre Betencourt, assistente operacional, entrou ao 
serviço em 01 de março de 2016.

10 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Figueira Ornelas Teles.

310275858 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 2769/2017

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado e Nomeação do Júri do Período

Experimental — Técnico Superior — Eletrotecnia

Em cumprimento com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, n sua atual redação, torna-se público 


